
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. 
وشركاتھا التابعة 

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
(غیر مدققة)

2018سبتمبر30الفترة المنتھیة في 







لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةشركة كامكو
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
3

(غیر مدقق)المجمع مرحلي المكثفالبیان الدخل
2018سبتمبر30في للفترة المنتھیة 

أشھر المنتھیة فيالثالثة
سبتمبر30

التسعة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

إیضاحات
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

2,336,8071,357,9266,116,2674,565,415إیرادات أتعاب
ربح محقق من بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة 

134,438433,201402,1431,176,838من خالل األرباح أو الخسائر العادلة
(خسارة) ربح غیر محقق من موجودات مالیة 

من خالل األرباح أو مدرجة بالقیمة العادلة
18,764(721,218)(157,481)(510,021)الخسائر 

التقییم العادل الستثمار في شركات )خسارةربح (
زمیلة ناتجة من إعادة التصنیف إلى موجودات 

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات مالیة
(138,871)9,345--متاحة للبیعالشاملة األخرى/موجودات مالیة

40,447-23,515-ربح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
ربح التقییم العادل لموجودات مالیة متاحة للبیع نتیجة 

1,035,852-1,035,852-إعادة التصنیف الى استثمار في شركات زمیلة 
268,140-268,140-ربح بیع استثمار في شركات زمیلة

اتج من موجودات غیر متداولة صافي الربح الن
1122,123168,371158,349447,044مصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع 

(149,742)655,866(222,349)265,674حصة في نتائج شركات زمیلة
33,95880,266274,506308,490إیرادات توزیعات أرباح

243,43924,869363,083139,962إیرادات فوائد
(66,263)100,922(24,983)71,493تحویل عمالت أجنبیة)خسارةربح (

-1,108,271-101,108,271ربح شراء بسعر مجزي
80,36320,49094,32241,999إیرادات أخرى

────────────────────────────
3,786,5453,007,8178,561,8567,688,075اإلیرادات 

────────────────────────────

2,415,1121,961,0236,164,0915,527,717مصروفات عمومیة وإداریة
656,874388,1081,234,2401,136,338تكالیف تمویل 

────────────────────────────
3,071,9862,349,1317,398,3316,664,055المصروفات

────────────────────────────
714,559658,6861,163,5251,024,020الفترة قبل الضرائبربح

(46,516)(110,377)(29,510)  (76,271)7الضرائب
────────────────────────────

638,288629,1761,053,148977,504ةالفترربح
════════════════════════════

الخاص بـ:
635,360621,3151,056,767996,679مساھمي الشركة

(19,175)(3,619)2,9287,861الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────

638,288629,1761,053,148977,504
════════════════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة 
فلس4.20فلس4.45فلس2.62فلس82.68بمساھمي الشركة

════════════════════════



لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةشركة كامكو
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(غیر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
2018سبتمبر30في للفترة المنتھیة 

أشھر المنتھیة فيالثالثة
سبتمبر30

التسعة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

638,288629,1761,053,148977,504الفترة ربح
────────────────────────────────

إیرادات (خسائر) شاملة أخرى: 
بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا في فترات الحقة الى بیان 

الدخل المرحلي المكثف المجمع:
موجودات مالیة متاحة للبیع:

2,235,376-1,354,745-ربح القیمة العادلة-
ان الدخل المرحلي المكثف المجمع عند المحول الى بی-

(1,076,299)-(1,093,231)-البیع 
اإلیرادات الشاملة األخرى لشركات (الخسائر) حصة في 

13,295(178,561)-9,103زمیلة 
138,734388(12,621)(21,795)تحویل عمالت أجنبیة تتعدیال

────────────────────────────────
(12,692)248,893(39,827)1,172,760

────────────────────────────────
بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف 

المجمع:
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في أسھم مدرجة 

-(3,194,160)-(884,802)رىبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخ
صافي ربح بیع استثمارات في أسھم مدرجة بالقیمة العادلة 

-283,322-89,942من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
────────────────────────────────

(794,860)-(2,910,838)-
────────────────────────────────

(807,552)-(2,950,665)-
────────────────────────────────

2,150,264(1,897,517)878,069(169,264)اإلیرادات الشاملة للفترة(الخسائر)إجمالي
════════════════════════════════

الخاص بـ: 
2,126,402(1,764,120)881,949(118,570)مساھمي الشركة

23,862(133,397)(3,880)(50,694)الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────

(169,264)878,069(1,897,517)2,150,264
════════════════════════════════



شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

ه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من ھذ17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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المجمع (غیر مدقق)كثف المرحلي المالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2018سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

بمساھمي الشركةةالخاص

رأس
المال

عالوة 
إصدار أسھم

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
إجباري

احتیاطي 
اختیاري

احتیاطي 
أسھم خزینة

التغیرات 
المتراكمة في
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة
أرباح 
مرحلة

إلجمالي ا
الفرعي

الحصص 
غیر المسیطرة

مجموع 
حقوق الملكیة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

2,922,33040,885,337       836,6201,257,45137,963,007(1,047,880)12,175,734734,4161,383,134(12,795,688)201826,330,1759,089,045ینایر 1كما في 
9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

110,1262,610112,736(943,212)-1,053,338------)2.3(راجع اإلیضاح 2018ینایر 1في 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(معاد 2018ینایر 1الرصید كما في 
12,175,734734,4161,383,1345,458836,620314,23938,073,1332,924,94040,998,073(12,795,688)26,330,1759,089,045إدراجھ)

1,053,148(3,619)1,056,7671,056,767--------ربح (خسارة) الفترة
(2,950,665)(129,778)(2,820,887)-138,734(2,959,621)------إیرادات شاملة أخرى(خسائر) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1,897,517)(133,397)(1,764,120)138,7341,056,767(2,959,621)------اإلیرادات الشاملة للفترة(الخسائر) إجمالي 

حصریا بغرض إعادة حیازة شركات تابعة
35,37335,373----------البیع

تغیرات في ملكیة شركة تابعة دون فقد 
(349,948)(349,948)----------)9السیطرة (إیضاح 

21,282,90421,282,904----------)10حیازة شركة تابعة (إیضاح
(1,187,242)-(1,187,242)(1,187,242)-------)13توزیعات أرباح (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
975,354183,76435,121,77123,759,87258,881,643(2,954,163)12,175,734734,4161,383,134(12,795,688)201826,330,1759,089,045سبتمبر 30كما في 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

673,4881,558,53437,170,9373,217,84740,388,784(1,749,989)12,056,360615,0421,383,134(12,784,852)201726,330,1759,089,045ینایر 1كما في 
977,504(19,175)996,679996,679--------ربح (خسارة) الفترة

1,129,72343,0371,172,760-1,129,335388------إیرادات شاملة أخرى 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2,126,40223,8622,150,264     388996,679              1,129,335   ------إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 
(10,655)-(10,655)------(10,655)--شراء أسھم خزینة

تابعة حصریا بغرض إعادة حیازة شركات
530,464530,464----------البیع

التغیرات في ملكیة شركات تابعة بدون فقد 
(321,606)(306,756)(14,850)(14,850)--------)9(إیضاح السیطرة 

(1,187,508)-(1,187,508)(1,187,508)--------)13توزیعات أرباح (إیضاح 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3,465,41741,549,743     38,084,326  1,352,855   673,876      (620,654)1,383,134   615,042      12,056,360 (12,795,507) 201726,330,1759,089,045سبتمبر 30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.اتشكل جزءً 17إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2018سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

المنتھیةأشھرتسعةال
سبتمبر30في 

إیضاحات
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي
التشغیلأنشطة 

1,053,148977,504الفترة ربح
تعدیالت لـ:

خسائر (أرباح) غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
(18,764)721,218الخسائر

(40,447)-ربح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 
149,742(655,866)حصة في نتائج شركات زمیلة

(447,044)(158,349) زتھا حصریا لغرض إعادة البیع صافي الربح الناتج من موجودات غیر متداولة تم حیا
(308,490)(274,506)إیرادات توزیعات أرباح

(139,962)(363,083)إیرادات فوائد
66,263(100,922)خسارة تحویل عمالت أجنبیة(ربح) 

1,234,2401,136,338تكالیف تمویل
138,871-شركة زمیلة ناتجة من إعادة التصنیف التقییم العادل الستثمار في خسارة(ربح) 

ربح التقییم العادل لموجودات مالیة متاحة للبیع نتیجة إعادة التصنیف الى استثمار في 
(1,035,852)(9,345)11شركات زمیلة 

(268,140)-11ربح بیع استثمار في شركات زمیلة 
(1,108,271)10ربح شراء بسعر مجزي 

401,982549,642كافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص م
──────────────────

740,246759,661
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 

(74,058)(9,896)قروض وسلف 
10,910,183857,589موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(48,773)(598,445)أخرى موجودات 
524,715854,312مطلوبات أخرى 

──────────────────
11,566,8032,348,731النقد الناتج من العملیات

(153,360)(202,601)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة
──────────────────

11,364,2022,195,371یل أنشطة التشغصافي التدفقات النقدیة الناتجة من
──────────────────

أنشطة االستثمار 
-(10,716)بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىمدرجة مالیة شراء موجودات 

بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة مدرجة مالیة موجودات بیع متحصالت من
-389,045األخرى

(2,704,983)-شراء موجودات مالیة متاحة للبیع
2,288,755-متحصالت من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 

(18,425,620)(9,508,733)11حیازة موجودات غیر متداولة مصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع
119,229,0989,780,835موجودات غیر متداولة مصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیعمتحصالت من بیع 

-(7,129,680)10صافي التدفقات النقدیة الصادرة نتیجة دمج االعمال 
1,105,649-متحصالت من بیع استثمار في شركات زمیلة 

(1,299,998)-إضافات الى استثمار في شركات زمیلة 
587,0501,373,930توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 

274,506308,490أرباح مستلمة توزیعات 
363,083139,962إیرادات فوائد مستلمة 

──────────────────
(7,432,980)(5,806,347)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار

──────────────────

أنشطة التمویل
(10,655)-شراء أسھم خزینة 

28,571,84367,878,299غلةقروض مست
(60,327,720)(36,917,582)قروض مسددة 
-40,000,000سندات مصدرة 

(1,187,508)(1,187,242)توزیعات أرباح مدفوعة الى مساھمي الشركة 
(1,136,338)(800,044)تكالیف تمویل مدفوعة

35,373530,464صافي حیازة حصص غیر مسیطرة
(306,756)(343,101)رأس المال إلى الحصص غیر المسیطرةاسترداد

──────────────────
29,359,2475,439,786صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التمویل 

──────────────────

34,917,102202,177في النقد والنقد المعادلالزیادةصافي 
81,876(46,406)ت أجنبیةتعدیالت تحویل عمال

9,706,0268,991,584ینایر1النقد والنقد المعادل في 
──────────────────

344,576,7229,275,637سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 
══════════════════



شركاتھا التابعة شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. و
  

(غیر مدققة)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
2018سبتمبر 30وللفترة المنتھیة فيكما في

  

  

  7  

التأسیس واألنشطة األساسیة 1

("الشركة") م.ك.ع. شركة كامكو لالستثمار ش.المجمعة لالمكثفةمرحلیةالمعلومات المالیة التم التصریح بإصدار 
من قبل مجلس 2018سبتمبر30المنتھیة في أشھرتسعةاللفترة )المجموعة""بـ یشار إلیھا معا (اتھا التابعةوشرك

.2018نوفمبر12اإلدارة في

وفقًا لقانون الشركات 1998مارس28بالكویت في إن الشركة ھي شركة مساھمة كویتیة مقفلة تم تسجیلھا وتأسیسھا
والتعدیالت الالحقة لھ وھي مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة. إن الشركة مسجلة 1960لعام 15التجاریة رقم 

.في الكویتھیئة أسواق المالإلشرافلدى بنك الكویت المركزي كشركة استثمار، وھي تخضع 

ص.ب. ، مدینة الكویتسجل للشركة في منطقة الشرق، برج الشھید، شارع خالد بن الولید، یقع المكتب الرئیسي الم
الكویت.13149الصفاة 28873

األغراض التي أسست من أجلھا الشركة ھي القیام بما یلي:
وذلك من خالل االقتصادیةاالستثمار في القطاعات العقاریة والصناعیة والزراعیة وغیرھا من القطاعات)1

.مساھمة في تأسیس الشركات المتخصصة أو شراء أسھم أو سندات ھذه الشركات في مختلف القطاعاتال
المساھمة في التأسیس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.)2
إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار ھذه األموال في مختلف القطاعات االقتصادیة بما فیھا إدارة )3

فظ المالیة والعقاریة.المحا
عداد المشاریع المتعلقة باالستثمار وإتقدیم واعداد الدراسات واالستشارات الفنیة واالقتصادیة والتقییمیة ودراسة)4

.ه النشاطامن یزاول ھذعلى أن تتوافر الشروط الالزمة فیالدراسات الالزمة للمؤسسات والشركات 
.الوساطة في عملیات االقراض واالقتراض)5
لقیام باألعمال الخاصة بوظائف مدیري اإلصدار للسندات التي تصدرھا الشركات والھیئات ووظائف أمناء ا)6

.االستثمار
التمویل والوساطة في عملیات التجارة الدولیة.)7
تقدیم القروض للغیر مع مراعاة أصول السالمة المالیة في منح القروض ومع المحافظة على استمراریة السالمة )8

مالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي یضعھا بنك الكویت المركزي.للمركز ال
وسوق المعادن الثمینة داخل الكویت وخارجھا.ةاالجنبیالعمالتالتعامل والمتاجرة في سوق )9

العملیات الخاصة بتداول االوراق المالیة من شراء وبیع أسھم وسندات الشركات والھیئات الحكومیة تنفیذ )10
لیة والدولیة.المح

القیام بكافة الخدمات التي تساعد على تطویر وتدعیم قدرة السوق المالیة والنقدیة في الكویت وتلبیة حاجاتھ، )11
.وذلك كلھ في حدود القانون وما یصدر عن البنك المركزي من إجراءات وتعلیمات

.إنشاء وإدارة صنادیق االستثمار بكافة أنواعھا طبقاً للقانون)12

شركة أن یكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو التي ویجوز لل
تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت أو خارجھا. باإلضافة إلى ذلك، یجوز للشركة التأسیس أو المشاركة في أو 

الشراء لھذه الھیئات أو االلتحاق بھا.

شركة شركة تابعة لالشركة األم ھي . إن ("الشركة األم")بنك الخلیج المتحد ش.م.ب.بعة لھي شركة تاإن الشركة 
وھي شركة مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة.("الشركة األم الكبرى")ش.م.ك.ع.مشاریع الكویت القابضة 

والسیاسات المحاسبیة الھامة اإلعدادأساس 2

أساس اإلعداد2.1
وفقًا لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات 2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة عداد البیانات المالیة المجمعة تم إ

. وتتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة المعاییر الدولیة للتقاریر بنك الكویت المركزيلرقابة الخدمات المالیة التي تخضع 
حول المخصص المجمع"األدوات المالیة: التحقق والقیاس" 39الدولیة المالیة باستثناء متطلبات معیار المحاسبة

لكافة التسھیالت والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكویت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العامالنخفاض القیمة
یاسات المحاسبیة إن الس.االئتمانیة المعمول بھا (بالصافي بعد فئات الضمان) التي ال یتم احتساب مخصص محدد لھا

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة ھذهالمستخدمة في إعداد
المبینة أدناه والناتجة عن التطبیق الجزئي تالتغییرا، باستثناء 2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة المجمعة 

من العقود مع "اإلیرادات الناتجة15"األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 9لتقاریر المالیة للمعیار الدولي ل
"ممتلكات 16؛ باإلضافة الى تطبیق معیار المحاسبة الدولي اهكما ھو موضح أدن2018ینایر 1العمالء" اعتبارا من 

ت استثماریة". "عقارا40ومنشآت ومعدات" ومعیار المحاسبة الدولي 
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(تتمة)أساس اإلعداد2.1
مالیة البیانات عداد الإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إل

تعلیمات دولة الكویت لمؤسسات الخدمات المالیة التي تخضع یر المالیة وللمعاییر الدولیة للتقاروفقًا السنویة مجمعة ال
31في كماللمجموعة السنویة لرقابة بنك الكویت المركزي ویجب أن یتم االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة 

1لمالیة والذي یسري اعتبارا من : األدوات ا9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة . 2017دیسمبر 
باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت االئتمانیة والتي یحل محلھا متطلبات بنك الكویت 2018ینایر 

: اإلیرادات الناتجة من 15المركزي لخسائر االئتمان. قامت المجموعة أیضًا بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. تم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة لھذه المعاییر الجدیدة ضمن اإلیضاح 2018ینایر 1ع العمالء اعتبارا من العقود م

2.3.

لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم یسر بعد. لم یكن للتعدیالت 
أي تأثیر 2018ینایر 1مالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ من األخرى على المعاییر الدولیة للتقاریر ال

مادي على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.

فضال عن ذلك، فقد تم إعادة تصنیف بعض المبالغ المدرجة سابقا بحیث تتوافق مع العرض للفترة الحالیة. وقد تم اجراء 
التصنیف بغرض تحسین عرض بعض البنود في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. إن إعادة التصنیف إعادة 

ال تؤثر على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة وربح السنة المدرجة سابقا كما ال تؤثر بصورة مادیة على بیان 
التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع. 

31غیل للفترات المرحلیة ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في إن نتائج التش
. 2018دیسمبر 

السیاسات المحاسبیة الجوھریة 2.2
عقارات استثماریة 

بدئي، تدرج كافة العقارات الحقًا للتحقق المتقاس العقارات االستثماریة مبدئیًا بالتكلفة بما في ذلك تكالیف المعاملة.
االستثماریة بالقیمة العادلة التي یتم تحدیدھا استنادًا إلى تقییمات مقیم مستقل في نھایة كل سنة باستخدام طرق تقییم 

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة تتوافق مع ظروف السوق في تاریخ التقاریر المالیة.
.المرحلي المكثف المجمعلدخل في بیان ا

تستبعد العقارات االستثماریة عند بیعھا أو عند سحب العقار االستثماري نھائیًا من االستخدام ولیس من المتوقع 
یدرج الفرق بین صافي متحصالت البیع وتتحقق القیمة الدفتریة الحصول على مزایا اقتصادیة مستقبلیة من بیعھ.

المجمع لسنة عدم التحقق.المرحلي المكثف لألصل في بیان الدخل 
تتم التحویالت إلى أو من العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار 

في لالستثمار إلى عقار یشغلھ المالك فأن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تكون قیمة العقار العادلة
تاریخ التغییر في االستخدام. إذا أصبح العقار الذي یشغلھ المالك عقارًا استثماریاً، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذا 
العقار وفقاً للسیاسة المنصوص علیھا للعقار والمعدات حتى تاریخ التغییر في االستخدام. تتم التحویالت من العقارات 

تصبح العقارات جاھزة لالستخدام المزمع لھا بالقیمة الدفتریة وبعد ذلك یتم تقییمھا قید التطویر عند استكمال العمل و
وفقاً للقیمة العادلة في تاریخ التقاریر المالیة. 

ممتلكات ومنشآت ومعدات 
والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمةوالمنشآت الممتلكاتیتم إدراج 

عند بیع الموجودات أو سحبھا من االستخدام، یتم استبعاد التكلفة واالستھالك المتراكم الخاص ، إن وجدت.ةالمتراكم
بھا من الحسابات ویتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن البیع في بیان الدخل المجمع.

نخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث والمعدات لغرض تحدید االوالمنشآت للممتلكاتیتم مراجعة القیمة الدفتریة 
وفي حالة توفر مثل ھذا المؤشر وفي حالة أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال یمكن استردادھا.

زیادة القیمة الدفتریة عن المبلغ المقدر والممكن استرداده، فإنھ یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا الممكن استردادھا 
تمثل قیمتھا العادلة ناقصا التكالیف حتى البیع أو قیمتھا أثناء االستخدام أیھما أكبر.التي 

والمعدات باستثناء األرض واألعمال قید التنفیذ وفقًا والمنشآت الممتلكاتیتم احتساب مخصص االستھالك لكافة بنود 
التخریدیة على مدى العمر اإلنتاجي لمعدالت محتسبة لشطب تكلفة كل أصل على أساس القسط الثابت إلى قیمتھا

والمعدات باستثناء بعض تركیبات وتجھیزات والمنشآت الممتلكاتسنوات لكافة 5إلى 3المتوقع والذي یتراوح من 
المباني التي تستھلك على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لھا والمقدر بعشر سنوات والھیكل المدني للمباني والذي 

سنة.20عمر اإلنتاجي المتوقع لھ والمقدر بفترة یستھلك على مدى ال
یتم مراجعة القیم التخریدیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا على أساس 

مستقبلي، متى كان ذلك مناسباً.
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(تتمة)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة 2

دة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة المعاییر الجدی2.3
اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء15المجموعة ألول مرة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة قامتلقد 

بالتطبیق المبكر والذي یتطلب التطبیق بأثر رجعي. لم تقم المجموعةاألدوات المالیة9للتقاریر المالیة الدوليوالمعیار 
ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ لم یسر بعد.

9فیما یلي ملخص بالتغیرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
: 15للتقاریر المالیة الدوليوالمعیار 

اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء–15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
1اإلیرادات الناتجة مع العقود مع العمالء ویسري اعتبارا من 15قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المحاسبة عقود اإلنشاء ومعیار11محل معیار المحاسبة الدولي 15. یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 
وتفسیر لجنة 18و15و13اإلیرادات باإلضافة إلى تفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 18الدولي 

من تاریخ السریان. یستبعد ھذا المعیار الجدید أشكال عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات 31التفسیرات الدائمة 
ار عمل أكثر قوة لمعالجة قضایا اإلیرادات وتحسین درجة المقارنة لممارسات تحقق اإلیرادات السابقة كما یقدم إط

اإلیرادات بین الشركات والقطاعات ونطاقات االختصاص واألسواق الرأسمالیة.  

یة) طریقة األثر المتراكم (دون أي مبررات عملباستخدام15لقد قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
). وبالتالي، لم تتم إعادة 2018ینایر 1بھدف التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي بتاریخ 

ومعیار 18أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة الدولي –2017إدراج المعلومات المعروضة لسنة 
سیؤدي تطبیق ھذا المعیار إلى تغییر في السیاسات المحاسبیة كما ھو الصلة.والتفسیرات ذات 11المحاسبة الدولي 

موضح أدناه:

األداءمرتبطة بأتعاب 
األداء لقاء تقدیم الخدمات على مدار فترة من الزمن، استحقت المجموعة المرتبطة ببالنسبة لإلیرادات الناتجة من األتعاب 
، لن یتم تسجیل األتعاب القائمة على األداء 15وطبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة سابقاً اإلیرادات على مدار تلك الفترة. 

حتى یكون من المحتمل بدرجة كبیرة أال یقع أي عكس جوھري في مبلغ اإلیرادات المتراكمة. ویتطلب تحقق األتعاب 
كامل حتى تتحقق بشكل جلي أو ال القائمة على األداء إصدار أحكام جوھریة ومن غیر المحتمل أن یتم تسجیلھا بال

تتعرض ألي تغییر.

إیرادات استشارات
بالنسبة لإلیرادات من أتعاب االستشارات لقاء تقدیم الخدمات على مدار فترة من الزمن، استحقت المجموعة سابقًا 

بتطبیق أحكام جوھریة لتحدید ، قامت المجموعة 15اإلیرادات على مدار تلك الفترة. وطبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التزامات األداء في عقد خدمات االستشارات ومدى إمكانیة تحدید كل خدمة بشكل منفصل في سیاق العقد. یتم تحقق 
اإلیرادات من التزامات األداء إما في مرحلة زمنیة أو على مدار الوقت عند الوفاء بالتزامات األداء ذات الصلة ضمن 

رات في السیاسات المحاسبیة أعاله أي تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة ییس للتغیالعقد إلى العمیل. ل
المجمعة للمجموعة.

األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والمقرر لھ التطبیق 2014األدوات المالیة الصادر في یولیو - 9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، باستثناء متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للتسھیالت التمویلیة الموضحة أعاله في 2018ینایر 1المبدئي بتاریخ 
األدوات 39تغییرا جوھریا عن معیار المحاسبة الدولي 9. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2.1االیضاح 

القیاس. یتضمن المعیار الجدید تغیرات جوھریة في المحاسبة عن الموجودات المالیة وبعض جوانب المالیة: التحقق و
.المحاسبة عن المطلوبات المالیة

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
–موجودات المالیة تقییم كافة ال9لتحدید فئة تصنیف وقیاس األدوات المالیة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة الموجودات وخصائص استنادا إلى –باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات 
التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات. 

تقییم نموذج االعمال 
إدارتھا لمجموعات الموجودات نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیةالمجموعة تحدد 

المالیة لتحقیق األغراض من األعمال. ویقصد بذلك ما إذا كان ھدف المجموعة یقتصر على تحصیل التدفقات النقدیة 
التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كال من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات. وفي 

تطبیق أي من الھدفین (كأن یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف كانیةإمحالة عدم 
الموجودات المالیة كجزء من نموذج أعمال "البیع". ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة 

وظة مثل:ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ویستند إلى عوامل ملح
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(تتمة)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة 2

(تتمة)المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة2.3

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة)تقییم نموذج االعمال 

ال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ورفع التقاریر إلى موظفي كیفیة تقییم أداء نموذج األعم·
اإلدارة العلیا للمنشأة.

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ·
تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

ل (على سبیل المثال أن تستند المكافأة إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كیفیة مكافأة مدیري األعما·
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا).

كما أن معدل التكرار وقیمة وتوقیت المبیعات المتوقع تعتبر من العوامل المھمة في تقییم المجموعة.

ھات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السیناریو األسوأ" أو یستند تقییم نموذج األعمال إلى السیناریو
"سیناریو حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد التحقق المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات 

من نموذج األعمال، األصلیة للمجموعة، لن تغیر المجموعة من تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ض
ولكنھا ستدرج ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخراً. 

المبلغ والفائدة فقط أصلاختبار تحقق مدفوعات 
والفائدة المبلغ اصل المالیة لتحدید ما إذا كانت تستوفي اختبار مدفوعات التدفقات النقدیة لألدواتتقوم المجموعة بتقییم 

فقط. 

ألغراض ھذا االختبار، ُیعرف "المبلغ األساسي" بأنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد یتغیر على 
لمبلغ أو إطفاء لعالوة/خصم). االصلمدى عمر األصل المالي (على سیل المثال في حالة وجود مدفوعات

ي ترتیب إقراض أساسي تتمثل في مراعاة القیمة الزمنیة لألموال ومخاطر االئتمان. في أللفائدةإن العناصر األكثر أھمیة 
المبلغ والفائدة، تقوم المجموعة بتطبیق أحكام، وتراعي العوامل ذات الصلة مثل أصل ولتقییم اختبار تحقق مدفوعات 

عن ھذا األصل. الفائدةالعملة المدرج بھا األصل المالي وفترة تحقق معدل 

إن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من المستوى األدنى من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في ف، النقیضعلى
اصل التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أساسي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات 

یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل ینبغي أن مثل ھذه الحاالت، فقط. وفيعلى المبلغ القائموالفائدةالمبلغ 
األرباح أو الخسائر. 

وتعمل المجموعة على إعادة التصنیف فقط عند تغیر نموذج األعمال المستخدم في إدارة تلك الموجودات. وتتم إعادة 
الیة للتغییر. ومن المتوقع أن تكون ھذه التغیرات متكررة بدرجة التصنیف اعتبارا من بدایة فترة البیانات المالیة األولى الت

كبیرة.

(بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 39تم استبدال فئات قیاس الموجودات المالیة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
ة المطفأة) بالفئات التالیة:والموجودات المالیة المتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى االستحقاق والمدرجة بالتكلف

أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة·
أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح أو الخسائر إلى ·

األرباح أو الخسائر عند عدم التحقق
إعادة إدراج األرباح أو مع عدماإلیرادات الشاملة األخرىأدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل·

الخسائر إلى األرباح أو الخسائر عند عدم التحقق 
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر·

، باستثناء معاملة األرباح 39ي تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة دون تغییر الى حد كبیر وفقا معیار المحاسبة الدول
او الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المنشأة فیما یتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح او الخسائر. یتم عرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان 

المجمع. المرحلي المكثف ل الدخ

، لم یعد یتم فصل المشتقات المضمنة عن األصل المالي الرئیسي. بدًال من ذلك، یتم 9طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى نموذج األعمال والشروط التعاقدیة المتعلقة بھا. لم یطرأ أي تغییر على طریقة 

سبة عن المشتقات المضمنة في المطلوبات المالیة والعقود الرئیسیة غیر المالیة.المحا
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أدوات الدین المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة

التصنیف
یتم قیاس األصل المالي المتمثل في أداة دین وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ كال الشرطین التالیین وعدم تصنیفھ 

ألرباح أو الخسائر:كمدرج بالقیمة العادلة من خالل ا

أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة ·
التعاقدیة؛ و

لمبلغ صل اأن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات ال·
لقائم.لمبلغ اصل افحسب الوالفائدة

والموجودات األخرى كأدوات دین مدرجة والقروض والسلف یتم تصنیف األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل 
بالتكلفة المطفأة.

القیاس الالحق
لكي ا بعد تعدیلھةالفعلیالفائدةیتم قیاس أدوات الدین المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقًا وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طریقة 

عكس خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.ت

أدوات حقوق الملكیة المدرجة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات المجموعة عند التحقق المبدئي، قد تختار 

ة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار حقوق ملكیة وفقا للقیمة العادل
وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على األدوات المالیة: العرض32المحاسبة الدولي 

أساس كل أداة على حدة. 

. الدخل المرحلي المكثف المجمعلناتجة من أدوات حقوق الملكیة إلى بیان إعادة إدراج األرباح والخسائر ابأي حالال یتم 
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع یتم تسجیل توزیعات األرباح في 

الحالة یتم تسجیل األرباح تستفید المجموعة من مثل ھذه المتحصالت كأن یتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك 
ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. وال تخضع أدوات حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
لتقییم انخفاض القیمة. ویتم إدراج االستثمارات في األسھم وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن 

.المجمعالمرحلي المكثفر في أوراق مالیة في بیان المركز المالياالستثما

وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر الموجودات المالیة المدرجة 
الموجودات المالیة كمحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند شرائھا أو المجموعة بتصنیف تقوم 

بصورة رئیسیة لغرض تحقیق أرباح قصیرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءًا من محفظة إصدارھا 
أدوات مالیة مدارة، في حالة توافر دلیل على وجود نمط حدیث لتحقق األرباح قصیرة األجل. یتم تسجیل وقیاس 

وفقا للقیمة العادلة. إضافة إلى المجمع لي المكثف المرحالموجودات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة في بیان المركز المالي 
ذلك وعند التحقق المبدئي، قد تقوم المجموعة على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل المالي الذي یستوفي متطلبات 

العادلة من القیاس وفقا للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقیمة
خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك من شأنھ أن یستبعد أو یحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبیة قد تنشأ. 

المجمع طبقا المرحلي المكثف یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات التمویل وتوزیعات األرباح في بیان الدخل 
حق في استالم المدفوعات. لشروط العقد أو عندما یثبت ال

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض جوھري في إلى تغییر 9لقد أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

موذج "خسائر بن39القیمة للموجودات المالیة عن طریق استبدال منھج الخسائر المتكبدة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
خسائر االئتمان المتوقعة من المجموعة تسجیل مخصص ل9االئتمان المتوقعة". یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لقد طبقت اإلدارة نموذج المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.الدین موجودات لكافة 
فقط على أدوات الدین المدرجة وفقا للتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة انخفاض القیمة الجدید 

األخرى باستثناء القروض والسلف والتي استمرت المجموعة لھا في تطبیق متطلبات انخفاض القیمة طبقا لتعلیمات بنك 
ضمن المعیار واحتسبت خسائر االئتمان المتوقعة الكویت المركزي. وقامت المجموعة بتطبیق المنھج المبسط الوارد 

استنادا إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة. كما استعانت المجموعة بمصفوفة مخصصات تستند إلى 
لبیئة الخبرة بخسائر االئتمان التاریخیة للمجموعة والمعدلة لكي تعكس العوامل المستقبلیة المرتبطة بالموجودات المالیة وا

االقتصادیة.
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(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة)انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

سائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة طبقا للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تستند خ
وتعامل .لألصلتتوقع المجموعة استالمھا. ویتم بعد ذلك خصم العجز بنسبة تقریبیة إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي

یوماً. ومع 90ت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاال
ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة أو 

راعاة أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا الخارجیة إلى عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل م
من قبل المجموعة. 

9االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ینایر 1اعتبارا من 9تم تطبیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ھو مبین أدناه:2018

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة دفتریةراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم الإدلم یتم إعادة )أ
. 2018ینایر 1ضمن الخسائر المتراكمة واالحتیاطیات كما في 9والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وبذلك ھي لیست 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة متطلبات2017وبالتالي، ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
. 9طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة لسنة 

ب) تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي.

ي یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.تحدید نموذج األعمال الذ·
التصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة كمقاسة وفقا للقیمة العادلة من خالل ·

األرباح أو الخسائر.
ة العادلة من تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیم·

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.

9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
9تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وفئات القیاس 39قا لمعیار المحاسبة الدولي طبدفتریةیوضح الجدول التالي مطابقة فئات القیاس األصلیة والقیمة ال
.2018ینایر 1للموجودات والمطلوبات المالیة لدى المجموعة كما في 9الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
طبقا لمعیار 

المحاسبة الدولي 
39

التصنیف الجدید طبقا 
للمعیار الدولي 
9للتقاریر المالیة 

لقیمة األصلیة ا
طبقا دفتریةال

لمعیار المحاسبة 
39الدولي 

تعدیالت االنتقال 
لتطبیق المعیار 

القیمة الجدیدة 
طبقا للمعیار دفتریةال

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيالموجودات المالیة:
9,706,026-9,706,026طفأةالتكلفة المقروض ومدینونالنقد والنقد المعادل

214,528-214,528التكلفة المطفأةقروض ومدینونقروض وسلف
موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل اإلیرادات 

1,110,088-1,110,088الشاملة األخرى
موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

مدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

4,255,597-4,255,597الخسائر

موجودات مالیة متاحة 
متاحة للبیعللبیع

العادلة مدرجة بالقیمة 
من خالل اإلیرادات 

16,130,93260,54416,191,476الشاملة األخرى

موجودات مالیة متاحة 
متاحة للبیعللبیع

مدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

12,511,19946,97312,558,172الخسائر
4,293,502-4,293,502فأةالتكلفة المطقروض ومدینونموجودات أخرى

─────────────────────
48,221,872107,51748,329,389

═════════════════════

إلى أي تغیر في تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة.9المعیار الدولي للتقاریر المالیة تطبیقلم یؤد 



شركاتھا التابعة شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع. و
  

(غیر مدققة)إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
2018سبتمبر 30وللفترة المنتھیة فيكما في

  

  

  13  

(تتمة)عداد والسیاسات المحاسبیة الھامة أساس اإل2

(تتمة)المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة2.3

(تتمة)األدوات المالیة -9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة)9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)9المطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة تصنیف الموجودات المالیة و
: على االحتیاطیات واألرباح المرحلة9یحلل الجدول التالي تأثیر االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أرباح مرحلة
دینار كویتي

احتیاطي القیمة 
العادلة

دینار كویتي
(1,047,880)1,257,451)2017دیسمبر 31(39الرصید الختامي طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 

األثر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس:
أسھم من متاحة للبیع إلى مدرجة بالقیمة –إعادة تصنیف استثمارات في أوراق مالیة 

1,053,338(1,006,364)العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
-63,152قیاس القیمة العادلة الستثمارات في أسھم مدرجة سابقاً وفقا للتكلفة ناقصا انخفاض القیمة

──────────────
(943,212)1,053,338

──────────────
في تاریخ التطبیق المبدئي 9الرصید االفتتاحي طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

2018314,2395,458ینایر 1في المقرر 
══════════════

النقد والنقد المعادل 3
(مدققة)

سبتمبر30
2018

دینار كویتي

دیسمبر31
2017

دینار كویتي

سبتمبر30
2017

دینار كویتي

14,214,4056,075,0315,640,747النقد لدى البنوك وفي الصندوق
30,362,3173,630,9953,634,890أشھر)ثالثةل (لمدة یوم إلىودائع قصیرة االج

───────────────────────────
44,576,7229,706,0269,275,637النقد والودائع قصیرة االجل

--(2,879,000)أشھرمن ثالثة أكثرناقصا: ودائع لدى البنوك ذات فترات استحقاق 
───────────────────────────

المرحلي المكثف النقد والنقد المعادل لغرض بیان التدفقات النقدیة 
41,697,7229,706,0269,275,637المجمع

═══════════════════════════

الموجودات المالیة المتاحة للبیع/ ىالموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخر4
(مدققة)

سبتمبر30
2018

دینار كویتي

دیسمبر31
2017

دینار كویتي

سبتمبر30
2017

دینار كویتي
رادات  الل اإلی ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ة مدرج ودات مالی موج

الشاملة األخرى
--4,251,771أسھم مسعرة

--16,706,302یر مسعرةأسھم غ
--296,666صنادیق مدارة

────────────────────────
21,254,739--

════════════════════════
موجودات مالیة متاحة للبیع

20,46221,098-أسھم مسعرة
────────────────────────

أسھم غیر مسعرة:
17,948,56016,842,301-أسھم

10,673,10911,058,572-صنادیق أسھم مدارة 
────────────────────────

-28,621,66927,900,873
────────────────────────

-28,642,13127,921,971
════════════════════════
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الموجودات المالیة المتاحة للبیع/ الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى4
(تتمة)

األخرى العادلة من خالل اإلیرادات الشاملةم تحدید القیمة العادلة لألسھم غیر المسعرة المصنفة كمدرجة بالقیمةت
أسعار أو معدالت السوق الملحوظة.إلىأسالیب تقییم ال تستند باستخدام

موجودات أخرى 5

سبتمبر30
2018

دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
دینار كویتي

سبتمبر30
2017

دینار كویتي

1,634,9331,528,0451,823,488)15مستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
1,043,8581,039,5441,089,826مستحق من عمالء محافظ

13,233,9971,725,913835,672)14(إیضاح وتأمیناتمدینون آخرون
────────────────────────

15,912,7884,293,5023,748,986
═══════════════════════════

خزینة ھم سأ6

سبتمبر30
2018

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
سبتمبر30

2017

25,853,42525,853,42525,850,925عدد األسھم 
%9.82%9.82%9.82نسبة األسھم المصدرة 

1,654,6191,861,4471,783,714القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
1,703,4531,859,7741,781,778(دینار كویتي)المتوسط المرجح للقیمة السوقیة 

إن االحتیاطیات المساویة لتكلفة أسھم الخزینةمرھونة مقابل قروض من بنوك أو مؤسسات مالیة. لیستإن أسھم الخزینة
للتوزیع.متاحة غیر المحتفظ بھا 

الضرائب  7
أشھر المنتھیة في الثالثة

سبتمبر30
التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر30
2018

دینار كویتي
2017

نار كویتيدی
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

27,4696,55831,87910,337حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
18,36316,39442,67725,842ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

30,4396,55835,82110,337الزكاة 
────────────────────────────────────────

76,27129,510110,37746,516
════════════════════════════════════════

السھم ربحیة8

الخاص بمساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الفترةربحبقسمةوالمخففة السھم األساسیةربحیةیتم احتساب 
.الفترةخالل سھم الخزینة القائمة، ناقصاً أالمدفوعةاألسھم 

أشھر المنتھیة فيالثالثة
سبتمبر30

التسعة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

2018
دینار كویتي

2017
دینار كویتي

ربحیة السھم األساسیة والمخففة:
635,360621,3151,056,767996,679ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 

════════════════════════════════
سھمسھمسھمسھم

عدد األسھم القائمة:
263,301,750263,301,750263,301,750263,301,750المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة

(25,822,872)(25,853,425)(25,850,848)(25,853,425)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
────────────────────────────────────────────

237,448,325237,450,902237,448,325237,478,878المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
════════════════════════════════════

فلس4.20فلس4.45فلس2.62فلس2.68ربحیة السھم األساسیة والمخففة
════════════════════════════════
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استثمار في شركات تابعة 9

إلى %70.82من كامكو مینا بلس للدخل الثابت صندوق خالل الفترة، تم زیادة حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في 
الصندوق. وقد أدى ذلك الى انخفاض الحصص غیر حیث قام حاملو الوحدات االخرون باسترداد وحداتھم في 78.13%

الى %78.13الحقا، انخفضت حصة الملكیة الفعلیة في الصندوق من دینار كویتي. 343,101المسیطرة بمبلغ 
حیث استردت المجموعة وحداتھا في الصندوق. 37.51%

حیث قام %70.82الى %65.67و من خالل الفترة السابقة، ارتفعت حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في صندوق كامك
وقد أدى ذلك الى انخفاض الحصص غیر المسیطرة بمبلغ حاملو الوحدات االخرین باسترداد وحدات في الصندوق. 

دینار كویتي. 278,323

الى %97.29خالل الفترة السابقة، ارتفعت حصة ملكیة المجموعة في الشركة المتحدة القابضة ش.م.ك. (مقفلة) من 
دینار كویتي. 28.433لى انخفاض الحصص غیر المسیطرة بمبلغ إ. وقد أدى ذلك 99.98%

دمج االعمال 10

شركة –، قامت الشركة بشراء حصة ملكیة فعلیة في شركة بیت االستثمار العالمي ش.م.ك. (مقفلة) 2018خالل سبتمبر 
خاضعة للبنك المركزي الكویتي بصفتھا فیما یتعلق مساھمة كویتیة خاضعة لھیئة أسواق المال بصفتھا شركة استثمار و

بأنشطة التمویل. وتمكن المجموعة من ممارسة السیطرة على الشركة المستثمر فیھا، وبالتالي اصبحت الشركة تابعة 
للمجموعة. وبناءا علیھ، تم تجمیع شركة بیت االستثمار العالمي اعتبارا من تاریخ ممارسة السیطرة. تم المحاسبة عن 

. )"3: دمج االعمال ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 3عملیة الحیازة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

فیما یلي عرض موجز للمقابل المدفوع او المستحق والقیم المؤقتة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة 
لموجودات المحددة للشركة المشتراة: الحصة النسبیة في صافي اوالحصص غیر المسیطرة و

دینار كویتي
الموجودات 

32,894,607ارصدة وودائع لدى البنوك 
19,346,271موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

6,991,712موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
149,274موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة 

5,992,453قروض وسلف
128,625استثمار في شركات زمیلة 

689,475عقارات استثماریة 
7,562,461ممتلكات ومعدات 
11,020,841موجودات أخرى 

───────
84,775,719

───────
المطلوبات 

14,645,666مطلوبات أخرى 
───────
70,130,053

1,507,158الحصص غیر المسیطرة 
───────

68,622,895صافي الموجودات التي تم حیازتھا 
(40,024,287)المقابل المدفوع نقدا 

(7,714,591)المقابل المؤجل المستحق 
(19,775,746)الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة 

───────
1,108,271ربح شراء بسعر مجزي 

═══════
التدفقات النقدیة الناتجة من دمج االعمال 

(40,024,287)المقابل المدفوع نقدا 
32,894,607النقد واالرصدة لدى البنوك للشركة التابعة التي تم حیازتھا 

───────
(7,129,680)صافي التدفقات النقدیة الصادرة نتیجة دمج االعمال 

═══════
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دمج االعمال (تتمة)10

، قامت المجموعة بتوزیع مبدئي لسعر الشراء ما أدى الى ربح من دمج 3وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المدفوع االعمال حیث أن القیمة العادلة المؤقتة للموجودات التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة تجاوزت مقابل الشراء

والمصروفات المتعلقة بالمعاملة. وتم تسجیل الحصص غیر المسیطرة مقابل حصة ملكیة نسبیة في صافي الموجودات 
المحددة لشركة بیت االستثمار العالمي. 

تم تسجیل تكالیف الحیازة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة. 

ایة السنة، الرتفعت إیرادات المجموعة وارباح مساھمي الشركة بمبلغ في حالة وقوع عملیة دمج االعمال في بد
دینار كویتي على التوالي. 3,386,429دینار كویتي و 10,704,708

أصل غیر متداول مصنف كمحتفظ بھ لغرض البیع11

اء مقابل بمبلغ بعض المنشآت ذات األغراض الخاصة ("المنشآت") لقحصة فيخالل الفترة، قامت المجموعة بشراء
دینار كویتي. من خالل ھذه المنشآت 15,002,435دینار كویتي، وحصلت المنشآت على تمویل بمبلغ 9,508,733

قامت المجموعة بشراء عقار في الوالیات المتحدة االمریكیة وتم تصنیفھ ضمن "مجموعة البیع المحتفظ بھ لغرض 
البیع". 

دینار كویتي. وبناءا 9,229,098في بعض المنشآت مقابل حصة جوھریةبیع الحقا خالل الفترة، قامت المجموعة ب
یان الدخل المرحلي المكثف المجمع، دینار كویتي في ب158,349علیھ، تم تسجیل صافي ربح من بیع ھذه المنشآت بمبلغ

دلة من خالل اإلیرادات دینار كویتي كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العا285,632وتم تصنیف المبلغ المتبقي بقیمة 
الشاملة األخرى. 

قررت المجموعة ان المنشآت أعاله تفي بمعاییر التصنیف كمحتفظ بھا لغرض البیع لألسباب االتیة: 
ھذه المنشآت متاحة للبیع الفوري ویمكن بیعھا في حالتھا الحالیة. -
من تاریخ الشراء. تم بدء إجراءات إتمام البیع ومن المتوقع ان تنتھي خالل سنة واحدة -

قامت المجموعة بشراء حصة في بعض المنشآت ذات األغراض الخاصة ("المنشآت") لقاء مقابل بمبلغ خالل الفترة، 
دینار كویتي. من خالل ھذه المنشآت، 11,829,792دینار كویتي، وحصلت المنشآت على تمویل بمبلغ 11,271,364

دینار كویتي، وتكبدت تكالیف 20,476,800متحدة مقابل سعر الشراء بمبلغ قامت المجموعة بشراء عقار في المملكة ال
دینار كویتي. قامت المجموعة بتصنیف ھذه المنشآت ضمن "مجموعة البیع المحتفظ بھ 2,053,231الشراء بمبلغ 

9,780,835في ھذه المنشآت لقاء مقابل بمبلغ ، قامت المجموعة ببیع حصة جوھریة 2017سبتمبرلغرض البیع". في 
دینار كویتي في بیان الدخل المرحلي 212,960دینار كویتي. وبالتالي، تم تسجیل صافي ربح من بیع ھذه المنشآت بمبلغ 

دینار كویتي كموجودات مالیة متاحة للبیع. 1,766,672المكثف المجمع، وتم تسجیل باقي المبلغ وقیمتھ 

صة في بعض المنشآت ذات األغراض الخاصة ("المنشآت") لقاء مقابل ، قامت المجموعة بشراء حالسابقةخالل الفترة
دینار كویتي. من خالل ھذه 11,734,400دینار كویتي، وحصلت المنشآت على تمویل بمبلغ 7,121,200بمبلغ 

ار دین17,816,952المنشآت، قامت المجموعة بشراء عقار في الوالیات المتحدة االمریكیة مقابل سعر الشراء بمبلغ 
دینار كویتي. قامت المجموعة بتصنیف ھذه المنشآت ضمن "مجموعة 923,172كویتي، وتكبدت تكالیف الشراء بمبلغ 

دینار كویتي في بیان 65,713ھذه المنشآت بمبلغناتج من البیع المحتفظ بھ لغرض البیع". سجلت المجموعة صافي ربح 
الدخل المرحلي المكثف المجمع.

سندات 12
2018

دینار كویتي
مصدرة من قبل الشركة االم:

202314,900,000یولیو 26سنویا وتستحق في %6.00بفائدة ثابتة بنسبة 

سنویا فوق معدل الخصم الصادر %2.75بفائدة متغیرة بنسبة 
202325,100,000یولیو 26سنویا) وتستحق في %7من بنك الكویت المركزي (بحد اقصى 

─────────
40,000,000

═════════
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الجمعیة العمومیة السنویة 13

البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة 2018مارس25المنعقدة في للمساھمین اعتمدت الجمعیة العمومیة السنویة 
دیسمبر 31فلس لكل سھم (5توزیعات أرباح نقدیة بقیمة صدار إوافقت على ، كما 2017دیسمبر 31المنتھیة في 

).فلس لكل سھم2016:5

مطلوبات محتملة 14

فیما یلي اجمالي المطلوبات وااللتزامات المحتملة القائمة:
(مدققة)

سبتمبر 30
2018

دینار كویتي

دیسمبر31
2017

دینار كویتي

سبتمبر 30
2017

دینار كویتي
التزامات 

--515,000التزامات باالستثمار في صنادیق اسھم
--79,000رأسمال غیر مستدعى 

مطلوبات محتملة 
--611,000لإللغاءضمان بنكي غیر مشروط وغیر قابل 

خاصةأسھمااللتزامات باالستثمار في صنادیق 
لشركاء العامین) إن االلتزام باالستثمار في صنادیق اسھم خاصة یمثل رأسمال غیر مستدعى من قبل مدیري االستثمار (ا

في صنادیق األسھم الخاصة التي للمجموعة استثمارات فیھا. یمكن استدعاء رأس المال بناءا على رغبة مدیر االستثمار. 

أصدرت احد الشركات التابعة للمجموعة بصفتھا مدیر استثمار ضمانا الى بنك اجنبي اللتزامات استثمار مستقبلیة تتعلق 
2,000,000. إن االستثمار اإلضافي مستبعد في حالة ممارسة الضمان، ویقدر بحد اقصى بمعاملة عقاریة للصندوق

: ال شيء دینار كویتي). 2017سبتمبر 30و 2017دیسمبر 31دینار كویتي (

ترتبط الشركات التابعة للمجموعة بعدد من الدعاوى القضائیة التي تتضمن مطالبات لھا او علیھا والتي نشأت في سیاق 
عمل المعتاد. بعد مراجعة الدعاوى القائمة ضد الشركات التابعة للمجموعة وبناءا على استشارة المستشارین القانونیین ال

المختصین، فإن المجموعة على قناعة بأن نتائج ھذه الدعاوى لن یكون لھ تأثیر سلبي على المعلومات المالیة المرحلیة 
دینار كویتي تم ایداعھ ضمن ترتیبات 1,500,000ات االخرة مبلغ وقدره تتضمن الموجودالمكثفة المجمعة للمجموعة. 

). 5الضمان مقابل خسائر قانونیة معینة (إیضاح 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة15

یسیطرون علیھا أو یمارسون التي شركات الوللشركةالعلیا اإلدارةموظفي وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزمیلة / الشركة األم الكبرى والشركة األم فيطراف ذات عالقةاألتمثل ی
المعامالت مع أطراف ذات عالقة ھي كما یلي:األرصدة و. إن الشركةسیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الموافقة على . یتم علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیرًا ملموساً 

/ الشركة األم
الشركة األم 

الكبرى
ر كویتيدینا

الشركات 
الزمیلة

دینار كویتي

أطراف أخرى 
ذات عالقة

دینار كویتي

سبتمبر30
2018

دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
دینار كویتي

سبتمبر30
2017

دینار كویتي
:المجمعالمكثفالمرحليبیان المركز المالي

3,510,6607,273,3224,153,3074,116,047-3,762,662النقد وودائع قصیرة االجل
666,991677,836        2,715,1972,715,197--موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

--4,373,0324,373,032--إلیرادات الشاملة األخرىموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل ا
17,409,89615,870,951----موجودات مالیة متاحة للبیع

610,047663,218361,6681,634,9331,528,0451,823,488موجودات أخرى 
4,250,0009,022,000     ----قروض

16,40616,40650,67929,273--رى مطلوبات أخ

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

821,347581,0681,446,5542,848,9692,382,124إیرادات أتعاب 
87,83787,83794,748--ت توزیعات أرباحإیرادا

8,423         23,14523,145--إیرادات فوائد 
231,244       241,553241,553--مصروفات عمومیة وإداریة 

251,520    31,94731,947--تكالیف تمویل 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)15

موظفي اإلدارة العلیا:مكافأة
شھر المنتھیة في أتسعةال

سبتمبر30
2018

دینار كویتي
2017

دینار كویتي

654,707578,017مزایا قصیرة األجل للموظفین 
130,774241,173مكافأة نھایة الخدمة

──────────────────

785,481819,190
══════════════════

معلومات القطاعات16

الشركة بدمج قطاع "استشارات وبحوث االستثمار" في قطاع " االستثمارات إدارةخالل الفترة الحالیة، قامت 
ند حیازة شركة بتي فضال عن ذلك، عتنظیم المجموعة. إعادة" نتیجة للشركاتاالستراتیجیة واألعباء غیر المباشرة

تسعةوبناء علیھ، تنتظم المجموعة حالیا في االستثمار العالمي، اضافت المجموعة قطاع اعمال جدید وھو "الوساطة". 
إعادة مسئول اتخاذ قرارات التشغیل، كما تم التقاریر الداخلیة المقدمة إلى رئیسیة لألعمال استنادًا إلى قطاعات اعمال 

. اتإدراج معلومات القطاع

ال یوجد لدى المجموعة معامالت جوھریة فیما بین القطاعات. إن األنشطة والخدمات الرئیسیة ضمن ھذه القطاعات ھي 
كما یلي:

یقدم قطاع الخدمات المالیة مجموعة كاملة من خدمات تمویل الشركات بما في ذلك :الخدمات المالیة
تقییم واستشارات المشاریع الدمج والحیازة واالكتتاب واالكتتابات الخاصة و

واالستثمارات. 

تغطي خدمات إدارة األصول األسواق المحلیة والدولیة وتتضمن المتاجرة في :إدارة األصول
لصالح الشركة ولصالح وإدارة المحافظ األوراق المالیة والمتاجرة في المشتقات

صول والصنادیق وتكوین المحافظ واستشارات تخصیص األالغیر وخدمات األمانة 
المشتركة واألدوات البدیلة. 

وانشطة الوساطة أنشطة الوساطة في األسھم المسعرة وغیر المسعرة وأدوات الدین :الوساطة
والتمویل على المكشوف.

االستثمارات االستراتیجیة 
واألعباء غیر المباشرة 

للشركات 

ذات طبیعة طویلة األجل تتوافق مع تتضمن االستثمارات االستراتیجیة استثمارات:
االستراتیجیة طویلة األجل للمجموعة. تتضمن األعباء غیر المباشرة للشركات كافة 

خدمات الدعم

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغیل بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم 
.اتعائد القطاع من االستثمارأداء القطاع استنادًا إلى

والمطلوباتإجمالي الموجوداتلفترة وا) خسارة(وربحإجمالي اإلیرادات بالمعلومات المتعلقةیعرض الجدول التالي
لمجموعة.لالتشغیلالمتعلقة بقطاعات 

2018سبتمبر 30أشھر المنتھیة في التسعة

الخدمات
المالیة 

إدارة
الوساطة األصول

ستثمارات اال
االستراتیجیة واألعباء 

المجموعغیر المباشرة للشركات 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

1,010,0154,156,123189,0003,206,7188,561,856إجمالي اإلیرادات
═══════════════════════════════════

1,053,148(1,210,174)437,0061,710,316116,000ح (خسارة) الفترة رب
═══════════════════════════════════

108,47744,901,67019,757,37880,211,722144,979,247إجمالي الموجودات
═══════════════════════════════════

17,525,404626,72367,945,47786,097,604-إجمالي المطلوبات
═══════════════════════════════════
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معلومات القطاعات (تتمة)16
2017سبتمبر 30أشھر المنتھیة في التسعة

الخدمات
المالیة 

إدارة
الوساطة األصول

االستثمارات 
االستراتیجیة واألعباء 

موعالمجغیر المباشرة للشركات 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

2,971,4817,688,075-198,9264,517,668إجمالي اإلیرادات
═══════════════════════════════════

977,504(879,602)-1,929,958(72,852)(خسارة) ربح الفترة 
═══════════════════════════════════

51,169,66292,859,939-41,690,277-إجمالي الموجودات
═══════════════════════════════════

28,274,03351,310,196-23,036,163-إجمالي المطلوبات
═══════════════════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة 17

ظمة بین أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منالسعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل یتم تعریف القیمة العادلة على أنھا 
دأ االستمراریة في السوق في تاریخ القیاس. إن تعریف القیمة العادلة ھو افتراض أن المجموعة تعمل وفقًا لمبالمشاركین

التصفیة أو تخفیض نطاق أعمالھا بصورة جوھریة أو إتمام معاملة وفقاً لشروط مجحفة. دون وجود أي نیة أو حاجة إلى 

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

قیمتھاقاق قصیرة األجل، من المفترض أن تعادل بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة أو ذات فترة استح
تقریباً قیمتھا العادلة. دفتریةال

الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة
أسلوب التقییم: حسبواإلفصاح عنھا لألدوات المالیة العادلة ةالقیمة الجدول الھرمي التالي لتحدید تستخدم المجموع

السوق النشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.: أسعار (غیر معدلة) في1المستوى 
إما بصورة لمسجلة ملحوظةعلى القیمة العـادلة االجوھريتأثیر ذات الجمیع مدخالتـھاتكون : أسالیب أخرى 2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
بیانات الال تستند إلى وسجلةعلى القیمة العادلة المذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 

السوق.المعروضة في 

بالقیمة العادلة حسب المستوى بالجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة:  المسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2018سبتمبر30
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

موجودات مالیة بالقیمة العادلة
بالقیمة العادلة من مدرجة موجودات مالیة

الخسائر:األرباح أوخالل 
1,182,959--1,182,959أسھم مسعرة

2,030,746--2,030,746أوراق دین مسعرة 
449,946449,946--اسھم غیر مسعرة 

13,167,0008,196,62721,363,627-صنادیق مدارة
────────────────────────────

3,213,70513,167,0008,646,57325,027,278
────────────────────────────

مدرجة بالقیمة العادلة من موجودات مالیة 
ى:خالل اإلیرادات الشاملة األخر

16,706,30220,958,073-4,251,771أسھم 
296,666296,666--صنادیق مدارة

────────────────────────────
4,251,771-17,002,96821,254,739

────────────────────────────
7,465,47613,167,00025,649,54146,282,017

════════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)17

الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة (تتمة)

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2017سبتمبر30
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

بالقیمة العادلةمدرجةمالیةموجودات
بالقیمة العادلة مدرجة موجودات مالیة 

:الخسائروأمن خالل األرباح
7,064,933--7,064,933أسھم مسعرة  

موجودات مالیة متاحة للبیع: 
160,901181,999-21,098أسھم 

7,931,1973,127,37511,058,572-صنادیق أسھم مدارة 
────────────────────────────

7,086,0317,931,1973,288,27618,305,504
════════════════════════════

والمسجلة بالقیمة العادلة:3یوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي لألدوات المالیة ضمن المستوى 

نایر ی1كما في 
2018

الربح/(الخسارة) 
المسجل في بیان 

المرحلي الدخل 
المجمعالمكثف 

صافي المشتریات 
والمبیعات 

والتحویالت 
والتسویات

المسجل في 
اإلیرادات الشاملة 

األخرى
سبتمبر30كما في 
2018

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
بالقیمةدرجة موجودات مالیة م

العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر:

449,946-449,946--اسھم غیر مسعرة 
8,196,627-8,252,220(55,593)-صنادیق مدارة

───────────────────────────────────
-(55,593)8,702,166-8,646,573

═══════════════════════════════════
موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

اإلیرادات الشاملة األخرى
16,706,302(3,194,160)17,564,776-2,335,686أسھم 

296,666-(2,922,175)-3,218,841صنادیق مدارة
───────────────────────────────────

5,554,527-14,642,601(3,194,160 )17,002,968
═══════════════════════════════════

المجمع سیكون غیر مادي إن التأثیر على بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبیان الدخل المرحلي المكثف 
على متغیرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لألسھم غیر المسعرة %5یر بنسبة إذا طرأ تغ

والصنادیق غیر المسعرة المدارة من قبل مدیري صنادیق خارجیین. 


